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A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor Proteste divulgou ontem um teste com 
brinquedos, de diversos fabricantes e importadores, no qual 16 dos 23 produtos avaliados foram 
reprovados por falta de segurança e problemas de rotulagem. Dos que não passaram no teste, 
12 possuíam o selo do Inmetro, órgão que, responsável pela certificação de produtos, contestou 
a metodologia do teste.  
 
Segundo o secretário-executivo do Proteste, Paulo Bühler, os ensaios tomaram por base as 
normas de brinquedos européias, mais rigorosas que as brasileiras. Os produtos foram 
comprados em vários estabelecimentos comerciais, inclusive no comércio informal.  
 
As principais falhas apontadas foram em relação às costuras do corpo dos bonecos, que tendiam 
a afrouxar e liberar o material usado no enchimento, além da fragilidade de detalhes como nariz 
e olhos, que foram facilmente arrancados. — Peças pequenas e o material de recheio são 
perigosos para as crianças, pois podem provocar asfixia por ingestão ou inalação. Se o 
brinquedo descostura facilmente, permite que a criança tenha acesso ao material de enchimento 
— explica o coordenador da pesquisa, o engenheiro Marcelo Cunha.  
 
Dos produtos testados, quatro, comprados em camelôs, papelarias e lojas populares, não 
possuíam a identificação do fabricante: — Sabemos que o produto sem identificação não passa 
pela fiscalização dos órgãos oficiais. Eles foram incluídos no teste para alertar que estes artigos, 
em geral vendidos em comércio informal, não são seguros. O consumidor deve dar preferência 
aos produtos vendidos no mercado formal, pois, em caso de acidente, pode-se buscar a 
responsabilidade do comerciante, do importador ou do fabricante — alerta Bühler.  
 
Segundo ele, os resultados do teste foram encaminhados à Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) pedindo 
providências: — As normas brasileiras precisam ser revistas. É preciso mais rigor por parte dos 
órgãos fiscalizadores.  
 
Em nota oficial, o Inmetro afirmou que, ao contrário do que diz a Proteste, as normas brasileiras 
são mais rigorosas do que as européias. O Inmetro informa ainda que em 2002 fiscalizou 8.862 
brinquedos e 1.441 este ano. Sobre as normas, o órgão diz que o Brasil adotará, a partir de 
setembro, a Mercosul NM 300, elaborada com base nas normas ISO.  
 
Aprovados 
 
MACACO DE PANO: Da Foffylândia.  
PORCO DE PELÚCIA: Da Foffylândia.  
VISCONDE DO SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO (de pano): Da Plástico Acalanto.  
DOCE NINAR: Da Plástico Acalanto.  
LEÃO DE PELÚCIA: Da Com. Zimex.  
BOB ESPONJA: Da Plástico Acalanto.  
HELLO KITTY: Fabricado pela GSA. O produto passou no teste, mas o saco plástico usado na 
embalagem tem uma espessura menor que a permitida.  
 
Reprovados  
 
BONECA AMANDA: Da Douer Trading. A reprovação se restringe ao rótulo, cujas informações 
não estão em português, como exige o CDC. E não há identificação para qual idade o brinquedo 
se destina.  
CACHORRO DE PELÚCIA: Da Baby Brink. Os olhos do boneco se soltaram, pois são presos 
somente com cola. Há pêlos compridos que podem ser facilmente arrancados. O rótulo não 
indica a faixa etária correta.  
 



MICKEY: Da Candide. O braço do boneco, quando submetido ao teste de tra ção, descosturou-se 
facilmente.  
URSINHO DE PELÚCIA COM CORAÇÃO: Da Magic Toys. O focinho do boneco não resistiu ao 
teste de tração. O rótulo diz que itens como olhos e focinho são seguros por uma trava, mas o 
teste provou que tais informações são falsas.  
LEÃO DE PELÚCIA COM MOLA: Da Seba. Há pêlos facilmente arrancados.  
GATO DE PELÚCIA: Da Foffylândia. A perna do boneco descosturou -se no teste.  
COELHINHOS DE PELÚCIA COM CESTO: Da Tascoinport. A costura que prende a orelha não 
resistiu ao teste de tração.  
BONECA DE PANO: Da Fizzy. Caso pegue fogo, a chama cresce numa velocidade superior à 
recomendada. Se o material do brinquedo for inflamável, deve queimar lentamente e extinguir 
as chamas em cinco segundos, no máximo.  
OVELHA DE PELÚCIA: Da Fizzy. O chocalho e o sino de metal pendurados não resistiram ao 
teste de tração.  
GATO DE PELÚCIA: Da Fizzy. Os pêlos se soltam facilmente, e a idade recomendada não é 
compatível com o tipo de brinquedo.  
URSO DE PELÚCIA: Da Fizzy. O corpo do boneco descosturo u no teste de tração.  
URSINHO “IT'S A BOY”: Da Zimex. O fundo do boneco descosturou no teste de tração. O 
rótulo não está em português.  
HOMEM-ARANHA; EMÍLIA DE PANO GRANDE; EMÍLIA DE PANO PEQUENA; E BONECA 
DE PLÁSTICO: Os quatro produtos não apresentam identificação do fabricante nem o selo do 
Inmetro, que é obrigatório. Em todos os brinquedos, há itens que não resistiram ao teste de 
tração.  
 
Os fabricantes  
 
Consultados, Baby Brink, Magic Toys, Seba, Tascoinport e Fizzy não enviaram uma posição 
sobre o teste. A Douer Trading e a Foffylândia não foram localizadas. A Candide informou que 
todos os seus produtos obedecem às normas do Inmetro. A empresa ressalta que a força -tração 
para retirada de componente, pela norma européia, é de 90 newtons (N), enquan to que, pela 
norma brasileira, é de 69N. A Zimex diz que está à disposição dos lojistas para a devolução dos 
produtos. A empresa informa ainda que seus produtos são submetidos ao teste do Inmetro 
antes de sua comercialização.  
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